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11. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 
 

ηα θεθάιαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, πνπ πξνεγήζεθαλ, πξαγκαηνπνηήζεθε ιεπηνκεξήο 

εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ ππφ κειέηε έξγνπ ζην πεξηβάιινλ, ελψ 

πξνηάζεθαλ ζεηξά απφ πξνιεπηηθά, επαλνξζσηηθά θαη αληηζηαζκηζηηθά κέηξα. 

 
ηα πιαίζηα ηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδνηηθήο λνκνζεζίαο (Ν.4014/2011) πξνβιέπεηαη ε 

θαηάξηηζε ρεδίνπ Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ, φπσο απηά 

παξνπζηάζηεθαλ εθηελψο ζην θεθάιαην 10 ηεο παξνχζαο.  

 

θνπφο ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο ηνπ ρεδίνπ Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο Έξγνπ (ΠΓΔ) 

είλαη ν ιεπηνκεξήο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ηξφπνπ πινπνίεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ ηνπ 

έξγνπ, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηκέξνπο ελεξγεηψλ θαη ε 

απφδνζε ηεο επέλδπζεο κε γλψκνλα ην δεκφζην ζπκθέξνλ, ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, ηελ 

θνηλή σθέιεηα θαη ηελ απφιπηε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη θαλνληζκνχο. 

 

Ο ππξήλαο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ΠΓΔ νπζηαζηηθά είλαη έλαο θχθινο ζπλερνχο βειηίσζεο, 

γλσζηφο σο θχθινο ρεδηαζκφο – Δθαξκνγή – Έιεγρνο – Γξάζε. 

 

Σν ΠΓΔ δηακνξθψλεηαη απφ ην θνξέα ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, ζηελ αξρηθή θάζε πξηλ ηελ 

έλαξμε θαηαζθεπήο θαη ππφθεηηαη ζε ηξνπνπνηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζήο ηνπ. 

Αληηθαηνπηξίδεη ηηο επηινγέο θαη δεζκεχζεηο, πνπ έρνπλ γίλεη σο πξνο ηνπο πεξηβαιινληηθνχο, 

νηθνλνκηθνχο, ρξνληθνχο θαη πνηνηηθνχο φξνπο, γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ, κε γλψκνλα ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ 

ην έξγν θαη ηε δξαζηεξηφηεηα. 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, ν ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  

θαη παξαθνινχζεζεο πεξηιακβάλεη ηηο εμήο θάζεηο: 

 

 Καζνξηζκφο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. 

 Πξνζδηνξηζκφο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. 

 Πξνζδηνξηζκφο πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ. 

 Πξφγξακκα πεξηβαιινληηθήο παξαθνινχζεζεο. 

 Δθαξκνγή θαη Λεηηνπξγία. 

 Έιεγρνη θαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. 

 Αλαζθφπεζε απφ ηε Γηνίθεζε. 

 

11.1 ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΗ ΚΔΙΜΔΝΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ 

 

Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο νθείιεη λα δηαηεξεί, κε νξγαλσκέλν θαη ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, 

ελεκεξσκέλν αξρείν κε ΟΛΔ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη θαλνληζκνχο θαη 

λα εθπαηδεχεη ην αξκφδην γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνζσπηθφ γηα ηελ νξζή ηήξεζε ησλ 

πξνβιεπφκελσλ ππνρξεψζεσλ. Ζ ελεκέξσζε ηνπ Φνξέα σο πξνο ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο, κπνξεί λα γίλεηαη θαη απφ ηηο ηζηνζειίδεο ηνπ ΤΠΔΚΑ, ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ 

θιπ. Ζ βαζηθή λνκνζεζία, πνπ δηέπεη ην ππφςε έξγν, είλαη ε εμήο: 

 

 Νφκνο 4014/21.09.2011 (ΦΔΚ 209/Α/2011) «πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ, ξχζκηζε απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνχ 

ηζνδπγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ππνπξγείνπ πεξηβάιινληνο» θαη ζρεηηθέο 

εξκελεπηηθέο εγθχθιηνη πνπ έρνπλ εθδνζεί γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ.  
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 Νφκνο 1650/1986 (ΦΔΚ 160/Α/18.10.1986) «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο», 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Νφκν 3010/2002 (ΦΔΚ 91/Α/25.4.2002) θαη ηζρχεη. 

 Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 69269/5387/24.10.90 (ΦΔΚ 678/Β/90). 

 Τπνπξγηθή Απφθαζε 1958/13.01.2012 (21/Β/13.01.2012) πεξί θαηάηαμεο δεκνζίσλ θαη 

ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 ηνπ λ. 4014/19.09.2011. 

 ΚΤΑ ΖΠ 37111/2021 (ΦΔΚ 1391/Β/29.09.2003) πεξί θαζνξηζκνχ ηνπ ηξφπνπ 

ελεκέξσζεο θαη ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ θαηά ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ 

φξσλ ησλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζχκθσλα κε ην παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 

1650/86, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 

3010/02. 

 Σν Ν.3937/2011 (ΦΔΚ60/Α/2011) πεξί δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο. 

 Σν Π.Γ. 148/2009 (ΦΔΚ 190/Α/29.09.2009) πεξί πεξηβαιινληηθήο επζχλεο γηα ηελ 

πξφιεςε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ζην πεξηβάιινλ – ελαξκφληζε κε ηελ 

Οδεγία 2004/35/ΔΚ. 
 

11.2 ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

 

Ζ δήισζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο απνηειεί ηνλ νδεγφ γηα ηελ εθαξκνγή θαη βειηίσζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα δηαηεξεί θαη ελδερνκέλσο 

λα βειηηψλεη ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπ επίδνζε. 

 

ηε ζπλέρεηα, πεξηγξάθεηαη ε πξφηαζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. 

 

Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ δεζκεχεηαη λα ζπλεηζθέξεη ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ζηε 

δεκηνπξγία ελφο βηψζηκνπ θαη αεηθφξνπ κέιινληνο γηα ηελ πεξηνρή ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ θαη 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο, κέζσ ελεξγεηψλ ζπλερνχο βειηίσζεο, πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ: 

 

 Έιεγρνο ησλ επηπηψζεσλ ηεο ιεηηνπξγίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. 

 Αμηφπηζηε θαη κε επαξθή ζπρλφηεηα παξαθνινχζεζεο ησλ κεγεζψλ, πνπ ραξαθηεξίδνπλ 

ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηνπ ππφ κειέηε έξγνπ. 

 Διαρηζηνπνίεζε, ή φπνπ είλαη δπλαηφλ, πξφιεςε ησλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ θαη 

ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. 

 Δθαξκνγή ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηεο Απφθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ 

ηνπ έξγνπ θαη φισλ ησλ πξνιεπηηθψλ, επαλνξζσηηθψλ θαη αληηζηαζκηζηηθψλ κέηξσλ, 

πνπ πξνηείλνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε. 

 πκκφξθσζε κε φινπο ηνπο πεξηβαιινληηθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο ηεο Δζληθήο θαη 

Δπξσπατθήο λνκνζεζίαο. 

 Πξφιεςε ή/θαη έιεγρν ησλ επηπηψζεσλ, πνπ νθείινληαη ζε έθηαθηα γεγνλφηα. 

 Πξνψζεζε αλνηθηψλ ζπδεηήζεσλ κε ηνπο θνηλσληθνχο θνξείο γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο 

πηπρέο ηεο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ. 

 Λήςε απνθάζεσλ, φζνλ αθνξά ζηελ αλάπηπμε, επέθηαζε ή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ 

ζπλππνινγίδνληαο ηηο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη ηε θνηλσλία. 

 Δθπαίδεπζε, ππνζηήξημε θαη παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην θνξέα ιεηηνπξγίαο πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο θαηαλφεζεο θαη ηήξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ έξγνπ θαη 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Καζνξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ κεηξήζηκσλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ θαη δεηθηψλ. 

 Γεκνζηνπνίεζε ησλ θαηαγξαθψλ, ησλ ελεξγεηψλ ειέγρνπ ησλ επηπηψζεσλ θαη ησλ 

κεγεζψλ πνπ απνηεινχλ δείθηεο πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ, πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο 
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ελδηαθεξφκελνπο θνξείο ή Τπεξεζίεο, ηφζν κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, φζν θαη κε ηελ 

ππνβνιή πεξηνδηθήο εηήζηαο έθζεζεο. 

 Γηαξθή βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ. 

 Δθαξκνγή θαη ηήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο, πνπ πξνηείλεηαη ζηελ 

παξνχζα κειέηε. 

 

Γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ νξζνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηνπ ΠΓ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηεζλή πξφηππα θαη δηαδηθαζίεο. Σν πξνηεηλφκελν ρέδην 

Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο πξνηείλεηαη λα αθνινπζεί ηα πξφηππα ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο 

πεξηβάιινληνο ISO 14001 ή ηνπ πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο EMAS ηνπ 

Δπξσπατθνχ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1221/2009/ΔΚ ηεο 25εο Ννεκβξίνπ 2009 πεξί ηεο 

εθνχζηαο ζπκκεηνρήο νξγαληζκψλ ζε θνηλνηηθφ ζχζηεκα νηθνινγηθήο δηαρείξηζεο θαη 

νηθνινγηθνχ ειέγρνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηαζθαιίδεηαη ε δηαξθήο πεξηβαιινληηθή 

παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ, ελψ θάζε ρξφλν ζα ζπληάζζεηαη ζρεηηθή ελεκεξσηηθή έθζεζε απφ 

αξκφδην πεξηβαιινληηθφ κειεηεηή κε ηα θχξηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

παξαθνινχζεζεο θαη ηηο πξνηάζεηο αληηκεηψπηζεο ελδερνκέλσλ πξνβιεκάησλ. Ζ 

πεξηβαιινληηθή έθζεζε ζα απνζηέιιεηαη ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΔΚΑ 

γηα ζθνπνχο ελεκέξσζεο θαη επηβεβαίσζεο ηεο ηήξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ έξγνπ. 

 

11.3 ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΣΟΥΩΝ 
 

Ζ θαηάξηηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ ηνπ ρεδίνπ Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο 

πεξηιακβάλεη σο αθεηεξία ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ, 

πνπ αλακέλεηαη λα επεξεαζηνχλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ππφ 

εμέηαζε έξγνπ θαη δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη ησλ αλακελφκελσλ επηπηψζεσλ ζε θάζε κία απφ 

απηέο, φπσο εθηηκήζεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ ζην Κεθάιαην 9 ηεο παξνχζαο.  

 

ηνλ Πίλαθα 11.1 παξνπζηάδνληαη νη πξνηεηλφκελεο πξνο παξαθνινχζεζε πεξηβαιινληηθέο 

παξάκεηξνη, πνπ θξίζεθαλ σο ζεκαληηθφηεξεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, κεηά θαη απφ ηε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ 

αληηκεηψπηζεο, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην Κεθάιαην 10 ηεο παξνχζαο. Πξνζδηνξίδνληαη 

ηαπηφρξνλα νη βαζηθνί ζηφρνη, ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ ζα νδεγήζεη ζηε βειηίσζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο θαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ θαηαζθεπή θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ. 

 

Πίνακας 11.1: Παξαθνινχζεζε πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ 

α/α 
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ 
ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΟΥΟ 

1 
ΣΟΠΗΟ/ 

ΓΔΩΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ 

 

 Αιιαγή ηεο κνξθνινγίαο ηεο 

άκεζεο πεξηνρήο κειέηεο 

 Βειηίσζε θαη απνθαηάζηαζε ηνπ 

ηνπίνπ 

2 
ΑΚΟΤΣΗΚΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 
 

 Αχμεζε ηεο ερνζηάζκεο ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

 Έιεγρνο, θαζνξηζκφο θαη 

παξαθνινχζεζε ηνπ βαζκνχ 

ππνβάζκηζεο ηνπ αθνπζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο 

 Διαρηζηνπνίεζε ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ 

αθνπζηηθνχ πεξηβάιινληνο 

 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ βαζκνχ φριεζεο 

ηνπ ζνξχβνπ ζηελ νξληζνπαλίδα ηεο 

πεξηνρήο κειέηεο 

3 
ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 
 

 Τπνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο ζε 

πεξίπησζε θαθήο ιεηηνπξγίαο ηεο 

κνλάδαο θαη εηδηθφηεξα ηνπ 

ζπζηήκαηνο βηνινγηθνχ 

θαζαξηζκνχ 

 Έιεγρνο, θαζνξηζκφο θαη 

παξαθνινχζεζε ηνπ βαζκνχ 

ππνβάζκηζεο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ 

πεξηβάιινληνο 

 Διαρηζηνπνίεζε ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ 

αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο 
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 Πηζαλή ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο 

ηνπ αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο 

απφ ηελ αχμεζε ηνπ 

θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ  

4 
ΤΓΑΣΗΝΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 

 Πηζαλή ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο 

ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ 

λεξψλ ζε πεξίπησζε δηαξξνήο 

πγξψλ απνβιήησλ 

 Έιεγρνο, θαζνξηζκφο θαη 

παξαθνινχζεζε ηνπ βαζκνχ 

ππνβάζκηζεο ηνπ πδάηηλνπ 

πεξηβάιινληνο 

 Πξνζηαζία ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ 

(επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ) 

5 ΔΓΑΦΟ 

 Πηζαλή ππνβάζκηζε ησλ εδαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζε πεξίπησζε 

πιεκκεινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηάζεζεο πγξψλ 

απνβιήησλ ηεο κνλάδαο 

 Έιεγρνο, θαζνξηζκφο θαη 

παξαθνινχζεζε ηνπ βαζκνχ 

ππνβάζκηζεο ηνπ πδάηηλνπ 

πεξηβάιινληνο 

 

6 ΥΡΖΔΗ ΓΖ 
 Γελ εληνπίδνληαη επηπηψζεηο ζηηο 

ρξήζεηο γεο 
 

7 
ΦΤΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟ 

(ΟΗΚΟΣΟΠΟΗ-
ΥΛΩΡΗΓΑ-ΠΑΝΗΓΑ) 

 Όριεζε ηεο νξληζνπαλίδαο θαηά ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ θαη ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο 

- Πξνζδηνξηζκφο ηνπ βαζκνχ φριεζεο 

ηεο παλίδαο θαη νξληζνπαλίδαο. 

- Δθαξκνγή κέηξσλ ειαρηζηνπνίεζεο ηεο 

φριεζεο ζηελ παλίδα θαη νξληζνπαλίδα 

ηεο άκεζεο θαη επξχηεξεο πεξηνρήο 

κειέηεο 

 

Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νξζήο πεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ έξγνπ, πξνηείλεηαη ε 

εθαξκνγή Πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Παξαθνινχζεζεο ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ θαη ε 

ιήςε βειηησηηθψλ-δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο, ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη 

απφθιηζε απφ ηνπο ηηζέκελνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηνπ 

έξγνπ. 

 

11.4 ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

 

Αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ πξνηεηλφκελνπ ρεδίνπ Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, απνηειεί ην 

Πξφγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Παξαθνινχζεζεο (Monitoring), πνπ έρεη σο θχξην ζηφρν:  

 Σελ παξαθνινχζεζε φισλ ησλ ζεκαληηθψλ πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ, πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο επηπηψζεηο ηνπ έξγνπ, φπσο απηέο εθηηκήζεθαλ ζην Κεθάιαην 9, 

θαζψο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ 

αληηκεηψπηζεο, πνπ αλαιχνληαη ζην Κεθάιαην 10 ηεο παξνχζαο.  

 Σελ θαηαγξαθή θαη δηαηήξεζε ζηνηρείσλ, πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ 

πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ θαη επηηξέπνπλ ηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο.  

 Σελ παξνρή πιεξνθφξεζεο πξνο ηηο δεκφζηεο αξρέο θαη ην θνηλφ, βάζεη ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο.  

 

Ζ δεκηνπξγία θαη ε ρξήζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ πξνγξακκάησλ παξαθνινχζεζεο, είλαη ζηνηρείν 

θιεηδί γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαη απνηειεί ηελ 

αζθαιηζηηθή δηθιείδα ηπρφλ επαλεμέηαζεο θαη ηξνπνπνίεζεο ησλ κέηξσλ, ζε πεξίπησζε πνπ 

δελ επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. Σα πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο 

πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζην ηα εμήο: 

 Σηο ελέξγεηεο, πνπ πξέπεη λα γίλνληαη γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη. 

 Σε ιίζηα ησλ επηρεηξεζηαθψλ ειέγρσλ (operational controls) θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 

παξαθνινχζεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Σν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ. 

 Σν πξνζσπηθφ, πνπ ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δεζκεχζεσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 
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Ζ δηαδηθαζία ηεο πεξηβαιινληηθήο παξαθνινχζεζεο (monitoring) αθνξά ζηε ζπζηεκαηηθή 

πεξηνδηθή κέηξεζε δεηθηψλ - θιεηδηά (key indicators) γηα δηαθνξεηηθέο πεξηβαιινληηθέο 

παξακέηξνπο, πνπ δχλαληαη λα επεξεαζηνχλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαηαζθεπήο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ. Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο ησλ δεηθηψλ απηψλ, 

ζηα πιαίζηα ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ, ζα ζπκβάιιεη:  

 

 ηελ ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη κέηξσλ ηνπ έξγνπ, φπσο πξνηείλνληαη κε 

ηελ παξνχζα ΜΠΔ. 

 Δμαζθάιηζε επηθαηξνπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ, φζνλ αθνξά ζηελ θαηάζηαζε 

πεξηβάιινληνο. 

 Δθηίκεζε ησλ πηζαλψλ κεηαβνιψλ ζηα πεξηβαιινληηθά κέζα σο ζπλέπεηα ηεο 

θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ. 

 Δθηίκεζε ηεο αθξίβεηαο ησλ επηπηψζεσλ, πνπ πξνβιέθζεθαλ ζηελ ΜΠΔ θαη ζηελ 

ΑΔΠΟ. 

 ηελ παξνρή ζεκαληηθήο πιεξνθνξίαο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ησλ πξνηεηλφκελσλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ κε ηελ παξνχζα ΜΠΔ θαη φξσλ απφ ηελ 

ΑΔΠΟ, αλάινγα κε ηηο ηάζεηο εμέιημεο ησλ ππφ παξαθνινχζεζε παξακέηξσλ θαη ηηο 

πξνζδνθψκελεο κεηαβνιέο ηνπο.  

 ηελ έγθαηξε γλσζηνπνίεζε ελδερφκελσλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ αληηκεηψπηζή ζην 

αξρηθφ ηνπο ζηάδην, κεηψλνληαο ην πεξηβαιινληηθφ θαη νηθνλνκηθφ θφζηνο, θαζψο θαη ην 

κέγεζνο ησλ αλαγθαίσλ παξεκβάζεσλ.  

 ηε δεκηνπξγία κηαο ζεκαληηθήο βάζεο δεδνκέλσλ επηζηεκνληθήο πιεξνθνξίαο γηα ηελ 

θαηάζηαζε ζεκαληηθψλ ελδηαηηεκάησλ θαη εηδψλ πνπ θηινμελνχληαη ζηελ πεξηνρή, ε 

νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ εξγαιείν ζε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ γηα ηελ πεξηνρή.  

 Δθηίκεζε ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ, θαζψο θαη 

λνκνζεηεκέλσλ φξσλ θαη θαησθιίσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηδηνηήησλ ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ. 

 

Σνλίδεηαη φηη ην ΠΓΔ είλαη δπλαηφ λα ηξνπνπνηείηαη ή λα ζπκπιεξψλεηαη θαηά πεξηφδνπο, 

απνβιέπνληαο θπξίσο ζηε ζηελφηεξε παξαθνινχζεζε εθείλσλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ πνπ 

ζίγνληαη. 

 

Σα ζηνηρεία ζα ζπιιέγνληαη απφ ην πξφγξακκα πεξηβαιινληηθήο παξαθνινχζεζεο θαη ζα 

θαηαρσξνχληαη ζε εηδηθφ ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλν ζηηο 

αλάγθεο ηνπ έξγνπ θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

Γηα ηηο κεηξήζεηο – αλαιχζεηο ησλ πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ, ζα αθνινπζνχληαη πξφηππεο ή 

δηεζλψο απνδεθηέο κέζνδνη θαη ηα απνηειέζκαηα ζα θαηαγξάθνληαη, ηφζν ζε ειεθηξνληθά 

αξρεία, φζν θαη ζε εκεξνιφγηα κε αξηζκεκέλεο θαη ζθξαγηζκέλεο ζειίδεο απφ ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο. Όια ηα ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο ζα θπιάζζνληαη ζε θαηάιιειν 

ρψξν κε επζχλε ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ. 

 

Γηα ηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ε 

χπαξμε δεδνκέλσλ βάζεο (baseline data) ή πξνθαζνξηζκέλσλ ηηκψλ αλαθνξάο γηα ηελ θαιχηεξε 

αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ παξαθνινχζεζεο θαη θαη’ επέθηαζε ησλ εθαξκνδφκελσλ κέηξσλ 

ειαρηζηνπνίεζεο/εμάιεηςεο ησλ επηπηψζεσλ.  

 

ηα πιαίζηα ηεο πξνζαξκνδφκελεο δηαρείξηζεο (adaptive management), πνπ πηνζεηεί ην 

Πξφγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, νη δείθηεο απνηεινχλ κεηξήζηκεο θαη δηαρεηξίζηκεο 

κεηαβιεηέο, πνπ αληαλαθινχλ ηελ θαηάζηαζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 
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Αληίζηνηρα, ηα ζηαζεξφηππα (standards) εθπξνζσπνχλ ηελ επηζπκεηή θαηάζηαζε ησλ παξαπάλσ 

κεηαβιεηψλ. Ζ επηινγή ησλ πξνηεηλφκελσλ δεηθηψλ βαζίζηεθε ζηελ εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε 

ησλ αλακελφκελσλ επηπηψζεσλ ηνπ έξγνπ, φπσο απηή αλαπηχρζεθε ζην Κεθάιαην 9, γηα θάζε 

παξαθνινπζνχκελε πεξηβαιινληηθή παξάκεηξν, θαζψο θαη ζηε ζεκαζία θάζε παξακέηξνπ ζηε 

δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 

 

Οη πξνηεηλφκελνη δείθηεο, νη γεληθνί ζηφρνη θαη ε ζπρλφηεηα παξαθνινχζεζεο αλά 

πεξηβαιινληηθή παξάκεηξν πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ Πίλαθα 11.2, ελψ ζηηο επφκελεο 

παξαγξάθνπο γίλεηαη εθηελέζηεξε παξνπζίαζε ηεο κεζνδνινγίαο παξαθνινχζεζεο.  
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Πίνακας 11.2: Πξνηεηλφκελνη δείθηεο, γεληθνί ζηφρνη θαη ζπρλφηεηα παξαθνινχζεζεο αλά πεξηβαιινληηθή παξάκεηξν 

α/α 
Περιβαλλονηικ

ή παράμεηρος 
Γείκηης/Γείκηες ηότος Φάζη έργοσ στνόηηηα Θέζη Προζωπικό 

1 

ΣΟΠΗΟ/ 

ΓΔΩΜΟΡΦΟΛ

ΟΓΗΑ 

 

Βαζκνχ 

απνθαηάζηαζεο 

ηνπ ηνπίνπ 

- Διαρηζηνπνίεζε ηνπ βαζκνχ αξλεηηθήο αληίδξαζεο 

ηνπ θνηλνχ 

- Καζνξηζκφο είδνπο θαη κεγέζνπο εξγαζηψλ θαη 

πξνζδηνξηζκφο θχζεο πιηθψλ θαηαζθεπήο γηα ηε 

βειηίσζε ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ηνπίνπ 

Λεηηνπξγία ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο 

Μηα θνξά ην 

έηνο 
Υψξνο κνλάδαο 

Δηδηθή νκάδα 

κειέηεο 

2 

ΑΚΟΤΣΗΚΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 

Θνξχβνπ (Leq θαη 

Lden) 

 

- Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο κεηξήζεσλ ερνζηάζκεο 

- Σήξεζε ησλ νξίσλ πνπ ηίζεληαη ζηo Π.Γ.1180/1981 

(ΦΔΚ 293/Α/6-10-81 ) θαη ζηελ ΤΑ 

Α5/3010/1985 (ΦΔΚ 593/ Β /2-10-85) απφ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

- Δθηίκεζε θαη ζπλερήο παξαθνινχζεζε ηνπ βαζκνχ 

φριεζεο ζηελ παλίδα θαη νξληζνπαλίδα ηεο 

άκεζεο θαη επξχηεξεο πεξηνρήο κειέηεο θαη 

πξνζδηνξηζκφο κέηξσλ κείσζεο ηνπ 

εθπεκπφκελνπ ζνξχβνπ 

Λεηηνπξγία ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο 

Μηα θνξά ην 

εμάκελν 
Όξηα γεπέδνπ 

Πηζηνπνηεκέλν 

εξγαζηήξην 

κέηξεζεο 

ερνζηάζκεο 

 

ή 

 

Αξκφδηα ππεξεζία 

πεξηβάιινληνο 

3 

ΑΣΜΟΦΑΗΡΗ

ΚΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 

Πνηφηεηα αέξα 

- Σαθηηθή ζπληήξεζε ηνπ θαπζηήξα θαη ηνπ 

αηκνιέβεηα, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ν 

πεξηνξηζκφο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο απφ ηα 

θαπζαέξηα 

Λεηηνπξγία ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο 

Μηα θνξά ην 

εμάκελν 
Καπζηήξαο  

Πηζηνπνηεκέλν 

εξγαζηήξην 

 

 

4 

ΤΓΑΣΗΝΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 

Πνηφηεηα 

επηθαλεηαθψλ 

πδάησλ 

- Δθηίκεζε θαη ζπλερήο παξαθνινχζεζε ηεο φπνηαο 

ππνβάζκηζεο ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ 

πδάησλ θαη επαλαθαζνξηζκνχ ησλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο ηνπο 

 

Λεηηνπξγία ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο 

Μηα θνξά 

ηελ 

εβδνκάδα 

Οπηηθφο έιεγρνο 

δηαξξνήο  ησλ 

ζπζηεκάησλ δηάζεζεο 

πγξψλ απνβιήησλ ζε 

πδάηηλν απνδέθηε 

Απφ εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ ηεο 

κνλάδαο 

5 ΔΓΑΦΟ 

Γηαξξνή ησλ 

ζπζηεκάησλ 

κεηαθνξάο θαη 

δηάζεζε πγξψλ 

απνβιήησλ 

- Δθηίκεζε θαη ζπλερήο παξαθνινχζεζε ηεο φπνηαο 

ππνβάζκηζεο ησλ εδαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

εδάθνπο 

 

Λεηηνπξγία ηνπ 

έξγνπ  

Μηα θνξά 

ηελ 

εβδνκάδα 

Οπηηθφο έιεγρνο 

δηαξξνήο ησλ 

ζπζηεκάησλ δηάζεζεο 

πγξψλ απνβιήησλ 

Απφ εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ ηεο 

κνλάδαο 

6 

ΦΤΗΚΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟ 

(ΟΗΚΟΣΟΠΟΗ-

Σχπσλ 

Οηθνηφπσλ θαη 

Υισξίδαο  

- Καηαγξαθή ελδερφκελσλ κεηαβνιψλ ζην κέγεζνο, 

ηελ ππθλφηεηα θαη ζην ξπζκφ δηέιεπζεο ησλ 

πιεζπζκψλ ζεκαληηθψλ εηδψλ νξληζνπαλίδαο ησλ 

Λεηηνπξγία  ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο 

Δπνρηθέο 

κεηξήζεηο 

εληφο θαη 

 Δηδηθή νκάδα 

κειέηεο 
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ΥΛΩΡΗΓΑ-

ΠΑΝΗΓΑ) 

 

 ΠΔΠ ησλ ΕΔΠ θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία 

ηνπ έξγνπ ζε ζρέζε κε ηα δεδνκέλα βάζεο ησλ 

κειεηψλ ΔΟΑ.  

 

- Αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηηο 

Ηθαλνπνηεηηθέο Σηκέο Αλαθνξάο θαη ηνπο ηφρνπο 

Γηαηήξεζεο γηα ηε ΕΔΠ ζπλνιηθά πνπ 

απνηππψλνληαη ζηηο Δθζέζεηο Αλαθνξάο 

εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ θαη ηεο 

Οδεγίαο 2009/147/ΔΔ  

 

εθηφο 

αλαπαξαγσγ

ηθήο 

πεξηφδνπ 

θαηά ηελ 

θξίζε ησλ 

εηδηθψλ  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1: Πρόγραμμα παρακολούθηζης ηοσ δείκηη βαθμού αποκαηάζηαζης ηοσ 

ηοπίοσ 

 

Περιγραθή: Σν πξφγξακκα απηφ ζρεηίδεηαη κε ηνλ πξψην ζηφρν ηνπ ζρεδίνπ πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο, πνπ αθνξά ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο αηζζεηηθήο φριεζεο, πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί 

απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Ο δείθηεο ηνπ βαζκνχ απνθαηάζηαζεο ηνπ ηνπίνπ 

θαηαγξάθεη ην βαζκφ, ζηνλ νπνίν έρεη απνθαηαζηαζεί κέρξη ζήκεξα ην ηνπίν θαη βνεζά ζην 

ζρεδηαζκφ ησλ επηπιένλ εξγαζηψλ, πνπ απαηηνχληαη αθφκα, γηα ηελ ηειηθή θαη νινθιεξσκέλε 

απνθαηάζηαζή ηνπ. Απηφ ζα γίλεη κέζσ ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ βαζκνχ ηεο αξλεηηθήο ή 

ζεηηθήο αληίδξαζεο ηνπ θνηλνχ.  Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ ελ ιφγσ δείθηε έρεη σο δεδνκέλν βάζεο 

ηελ εθηίκεζε, πνπ γίλεηαη ζηελ παξνχζα κειέηε γηα ην βαζκφ απνθαηάζηαζεο ηνπ ηνπίνπ.  

 

ηότοι: Οη θχξηνη ζηφρνη παξαθνινχζεζεο ηνπ δείθηε είλαη νη αθφινπζνη: 

 Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο θαηαγξαθήο ηνπ βαζκνχ ζεηηθήο ή αξλεηηθήο αληίδξαζεο ησλ 

θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. 

 Καηάξηηζε απφ ην θνξέα ηεο δξαζηεξηφηεηαο πξνγξάκκαηνο πινπνίεζεο εξγαζηψλ γηα 

ηε βειηίσζε ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ηνπίνπ.  

 

Μεθοδολογία: Ζ κεζνδνινγία παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ δείθηε πεξηιακβάλεη ηελ 

θαηαγξαθή ηεο αξλεηηθήο ή ζεηηθήο αληίδξαζεο ησλ θαηνίθσλ, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο 

εθαξκνγήο εξσηεκαηνινγίνπ θαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλσλ εξσηήζεσλ πνπ ηνπο γίλεηαη. Σν 

εξσηεκαηνιφγην έρεη ζηνρεπκέλεο εξσηήζεηο, πνπ απνζθνπνχλ ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηελ 

εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ απνθαηάζηαζεο, πνπ έρεη γίλεη θαη ηνπ ηη θαη πσο πξέπεη 

λα γίλεη επηπιένλ ζηα πιαίζηα ηεο βειηίσζεο ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ηνπίνπ. Σν εξσηεκαηνιφγην ζα 

εηνηκαζηεί απφ επηζηήκνλα ηνπ είδνπο. Σν εξσηεκαηνιφγην κπνξεί λα δηαλέκεηαη απφ ην 

πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο. Σα δεδνκέλα απφ ην εξσηεκαηνιφγην ζπιιέγνληαη θαη 

αμηνινγνχληαη απφ εηδηθφ άηνκν, πνπ έρεη νξίζεη ν θνξέαο ηνπ έξγνπ.  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2: Πρόγραμμα παρακολούθηζης δεικηών ακοσζηικού περιβάλλονηος 
 

Περιγραθή: Σν πξφγξακκα απηφ ζρεηίδεηαη κε ην ζηφρν, πνπ αθνξά ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο 

ππνβάζκηζεο ηνπ αθνπζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Σν πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ηνπ δείθηε 

πεξηβαιινληηθνχ ζνξχβνπ ζρεδηάδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απαηηήζεηο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

φξσλ ηεο κνλάδαο, ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο, ηηο νηθηζηηθέο θαη ινηπέο αλζξσπνγελείο 

δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή.  Με ην πξφγξακκα θαζνξίδεηαη ε 

ζέζε ησλ κεηξήζεσλ, ε ζπρλφηεηα ησλ κεηξήζεσλ, ε δηάξθεηα ησλ κεηξήζεσλ, νη κεηξνχκελεο 

παξάκεηξνη θαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα φξγαλα κέηξεζεο. ηελ πεξηνρή κειέηεο, ν ζφξπβνο 

ππνβάζξνπ εθηηκάηαη σο έληνλνο δεδνκέλεο ηεο έληνλεο βηνηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

πεξηνρήο ηνπ έξγνπ, ζπλεπψο  θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζπιινγή δεδνκέλσλ βάζεο. 
 

ηότοι: Οη θχξηνη ζηφρνη παξαθνινχζεζεο ηνπ δείθηε είλαη νη αθφινπζνη: 

 Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο κεηξήζεσλ ερνζηάζκεο. 

 Σήξεζε ησλ νξίσλ, πνπ ηίζεληαη ζηo Π.Γ.1180/1981 (ΦΔΚ 293/Α/6-10-81 ) θαη ζηελ 

ΤΑ Α5/3010/1985 (ΦΔΚ 593/ Β /2-10-85) απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ θαη ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

 Καηάξηηζε απφ ην θνξέα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ελφο ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηε κείσζε ηνπ 

εθπεκπφκελνπ ζνξχβνπ θαηά ην ζηάδην ιεηηνπξγίαο. 

 

Μεθοδολογία: Πξνηείλεηαη, θαηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, λα ειέγρεηαη κία θνξά ην 

εμάκελν ε ζηάζκε ηνπ ζνξχβνπ ζηα φξηα ηνπ γεπέδνπ θαη ζε κηα αθηίλα 100 m πεξηκεηξηθά ηνπ 

γεπέδνπ, κε ππνινγηζκφ ησλ δεηθηψλ Lden θαη Leq. Γηα ηε ζσζηή θαη αληηθεηκεληθή εθηίκεζε 

ησλ επηπέδσλ ζνξχβνπ, πξνηείλεηαη ε κεζνδνινγία πνπ αλαθέξεηαη ζην Π.Γ. 85/1991 κε ηε 
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ρξήζε νινθιεξσηηθνχ ερφκεηξνπ πνπ πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ 1106 θαη ISO R-1999. Οη 

κεηξήζεηο γίλνληαη απφ δηαπηζηεπκέλν ηδησηηθφ εξγαζηήξην ή απφ αξκφδην δεκφζην 

πεξηβαιινληηθφ θνξέα. Οη κεηξήζεηο θαηαγξάθνληαη ζε βηβιίν, ζεσξεκέλν απφ ηηο αξκφδηεο 

Τπεξεζίεο Πεξηβάιινληνο θαη ζηε ζπλέρεηα, ςεθηαθά ζηελ αληίζηνηρε πεξηγξαθηθή θαη ρσξηθή 

βάζε δεδνκέλσλ ηνπ δείθηε, πνπ ηεξείηαη κε επζχλε ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ.  

 

ε θάζε πεξίπησζε, ηεξνχληαη ηα φξηα πνπ ηίζεληαη ζηo Π.Γ.1180/1981 (ΦΔΚ 293/Α/6-10-81) 

θαη ζηελ ΤΑ Α5/3010/1985 (ΦΔΚ 593/ Β /2-10-85) απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

Δηδηθφηεξα δελ μεπεξληέηαη  ην φξην ησλ 55 Db ζηα φξηα ηνπ γεπέδνπ. 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξαθνινχζεζεο απηήο παξνπζηάδνληαη ζην θνξέα ηνπ έξγνπ, κε ζθνπφ 

ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ή κε ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο κείσζεο ηνπ εθπεκπφκελνπ  ζνξχβνπ 

θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηξήζεσλ ερνζηάζκεο. 

 

Δθφζνλ παξαηεξεζνχλ ζπζηεκαηηθά ηηκέο κεγαιχηεξεο, απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ παξνχζα 

κειέηε θαη απφ ηε λνκνζεζία, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα ερνπξνζηαζίαο. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3: Πρόγραμμα παρακολούθηζης δεικηών ποιόηηηας αημοζθαιρικού 

περιβάλλονηος 

 

Περιγραθή: Σν πξφγξακκα απηφ ζρεηίδεηαη κε ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ πξνζηαζίαο ηνπ 

αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο απφ πηζαλά θαηλφκελα ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηάο ηνπ. Σν 

πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ηνπ δείθηε αηκφζθαηξαο ζρεδηάδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

απαηηήζεηο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηεο κνλάδαο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο. ηελ 

πεξηνρή κειέηεο, ε ππνβάζκηζε ηνπ αέξα εθηηκάηαη σο ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

παξαθνινχζεζεο ζε ζπλζήθεο νξζήο ιεηηνπξγίαο δεδνκέλεο ηεο απφζηαζεο ηνπ έξγνπ απφ 

άιιεο πεγέο εθπνκπήο αέξησλ ξχπσλ θαη επνκέλσο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζπιινγή δεδνκέλσλ 

βάζεο. 

 

ηότοι: Οη θχξηνη ζηφρνη παξαθνινχζεζεο ησλ δεηθηψλ αέξηαο ξχπαλζεο είλαη νη αθφινπζνη: 

 Έιεγρνο, θαζνξηζκφο θαη παξαθνινχζεζε ηνπ βαζκνχ ππνβάζκηζεο ηνπ 

αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 Καηάξηηζε δηαδηθαζηψλ αληίδξαζεο ζε έθηαθηεο θαηαζηάζεηο. 

 

Μεθοδολογία: Γίλνληαη κεηξήζεηο ησλ εθπεκπφκελσλ αεξίσλ ηνπ θαπζηήξα. Οη κεηξήζεηο 

γίλνληαη κηα θνξά ην εμάκελν απφ πηζηνπνηεκέλν εξγαζηήξην.  

 

Οη κεηξήζεηο, θαζψο θαη νη έιεγρνη ηεο αέξηαο ξχπαλζεο, θαηαγξάθνληαη ζε βηβιίν, ζεσξεκέλν 

απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο Πεξηβάιινληνο θαη ζηε ζπλέρεηα, ςεθηαθά ζηελ αληίζηνηρε 

πεξηγξαθηθή θαη ρσξηθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ δείθηε, πνπ ηεξείηαη κε επζχλε ηνπ θνξέα ηνπ 

έξγνπ.  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4: Πρόγραμμα παρακολούθηζης ποιόηηηας σδάηων  

 

Σν πξφγξακκα απηφ ζηνρεχεη ζηελ πξνζηαζία ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ απφ 

θαηλφκελα ξχπαλζεο θαη ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηάο ηνπο, πνπ ζηε ζπλέρεηα έρεη δεπηεξνγελείο 

ζεηηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ζην βηνηηθφ πεξηβάιινλ (ρισξίδα, παλίδα) θαη ζην 

αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ (πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο πγείαο). Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

επηηπγράλεηαη πνηφηεηα πδάησλ εληφο ησλ νξίσλ πνπ ηίζεληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα 

ηελ αληίζηνηρε ρξήζε. 
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Περιγραθή: Σν πξφγξακκα ζρεηίδεηαη κε ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ πξνζηαζίαο ηεο πνηφηεηαο 

ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ ηεο άκεζεο θαη επξχηεξεο πεξηνρήο κειέηεο. ηα πιαίζην απηφ 

απαηηείηαη ε εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο νπηηθνχ ειέγρνπ ησλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο θαη δηάζεζε 

ησλ πγξψλ απνβιήησλ ηεο κνλάδαο. 

 

ηότοι: Οη θχξηνη ζηφρνη παξαθνινχζεζεο ησλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο θαη δηάζεζεο πγξψλ 

απνβιήησλ είλαη νη θάησζη: 

 Ζ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο ζπλερψλ ειέγρσλ γηα ηπρφλ δηαξξνή.  

 Καηάξηηζε δηαδηθαζηψλ αληίδξαζεο ζε έθηαθηεο θαηαζηάζεηο. 

 

Μεθοδολογία: Θα εθαξκφδεηαη ελδειερήο νπηηθφο έιεγρνο φισλ ησλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο 

θαη δηάζεζεο ησλ πγξψλ απνβιήησλ ηεο κνλάδαο. Ο έιεγρνο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κηα θνξά ηελ 

εβδνκάδα απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηεο κνλάδαο. 

 

Δάλ απφ ηνλ έιεγρν πξνθχςεη δηαξξνή ησλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο θαη δηάζεζεο ησλ πγξψλ  

απνβιήησλ, πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ άκεζα νη πεγέο ξχπαλζεο, ψζηε λα ζηακαηήζεη ην 

θαηλφκελν, λα εθηηκεζεί ν βαζκφο ξχπαλζεο θαη, αλ απαηηεζεί, λα ζρεδηαζηεί ην απαηηνχκελν 

πξφγξακκα επέκβαζεο. 

 

Οη έιεγρνη πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη ζε εηδηθφ θάθειν θαη ζηε ζπλέρεηα, ςεθηαθά ζηελ 

αληίζηνηρε πεξηγξαθηθή θαη ρσξηθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ δείθηε, πνπ ηεξείηαη κε επζχλε ηνπ 

θνξέα ηνπ έξγνπ. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5: Πρόγραμμα παρακολούθηζης εδάθοσς  

 

Σν πξφγξακκα απηφ ζηνρεχεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο απφ θαηλφκελα ξχπαλζεο θαη 

ππνβάζκηζεο, πνπ ζηε ζπλέρεηα, έρεη δεπηεξνγελείο ζεηηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ζην 

πδάηηλν πεξηβάιινλ. 

 

Περιγραθή: Σν πξφγξακκα ζρεηίδεηαη κε ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ πξνζηαζίαο ηεο πνηφηεηαο 

ηνπ εδάθνπο, ηεο άκεζεο θαη επξχηεξεο πεξηνρήο κειέηεο. ηα πιαίζην απηφ απαηηείηαη ε 

εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο νπηηθνχ ειέγρνπ ησλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο θαη δηάζεζε ησλ πγξψλ 

απνβιήησλ ηεο κνλάδαο. Με ην πξφγξακκα θαζνξίδεηαη ε ζέζε ησλ ειέγρσλ θαη ε ζπρλφηεηα 

ησλ ειέγρσλ. 

 

ηότοι: Οη θχξηνη ζηφρνη παξαθνινχζεζεο ησλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο θαη δηάζεζε πγξψλ 

απνβιήησλ είλαη νη θάησζη: 

 Ζ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο ζπλερψλ ειέγρσλ γηα ηπρφλ δηαξξνή.  

 Καηάξηηζε δηαδηθαζηψλ αληίδξαζεο ζε έθηαθηεο θαηαζηάζεηο. 

 

Μεθοδολογία: Δθαξκφδεηαη ελδειερήο νπηηθφο έιεγρνο φισλ ησλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο θαη 

δηάζεζεο ησλ πγξψλ απνβιήησλ ηεο κνλάδαο. Θεσξείηαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη έιεγρνη κηα 

θνξά ηελ εβδνκάδα απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηεο κνλάδαο. 

 

Δάλ απφ ηνλ έιεγρν πξνθχςεη δηαξξνή ησλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο θαη δηάζεζεο ησλ πγξψλ  

απνβιήησλ, πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ άκεζα νη πεγέο ξχπαλζεο, ψζηε λα ζηακαηήζεη ην 

θαηλφκελν, λα εθηηκεζεί ν βαζκφο ξχπαλζεο θαη αλ απαηηεζεί, λα ζρεδηαζηεί ην απαηηνχκελν 

πξφγξακκα επέκβαζεο. 

 

Οη έιεγρνη θαηαρσξνχληαη ζε εηδηθφ θάθειν θαη ζηε ζπλέρεηα, ςεθηαθά ζηελ αληίζηνηρε 

πεξηγξαθηθή θαη ρσξηθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ δείθηε, πνπ ηεξείηαη κε επζχλε ηνπ θνξέα ηνπ 

έξγνπ. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6 : Πρόγραμμα  παρακολούθηζης ηων δεικηών θσζικού περιβάλλονηος 

 

Σν πξφγξακκα απηφ ζρεηίδεηαη κε ην ζηφρν, πνπ αθνξά ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο φριεζεο ζηελ 

νξληζνπαλίδα. Σν πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο αθνξά ζηνπο ζεκαληηθνχο ηχπνπο 

νξληζνπαλίδαο, πνπ επεξεάδνληαη απφ ην ππφ κειέηε έξγν θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλα: 

 Καηαγξαθή ησλ ελδερφκελσλ κεηαβνιψλ ζην κέγεζνο θαη ηελ ππθλφηεηα ησλ 

πιεζπζκψλ ζεκαληηθψλ εηδψλ ρισξίδαο θαη νξληζνπαλίδαο. 

 Καηαγξαθή θαη δηαηήξεζε ζηνηρείσλ, πνπ λα ηεθκεξηψλνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ 

αληηκεηψπηζεο θαη λα επηηξέπνπλ ηνλ έιεγρν απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο. 

 

Οη επηρεηξεζηαθνί έιεγρνη, πνπ πξνηείλνληαη, λα εθαξκφδνληαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 

δηαρείξηζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο κειέηεο, είλαη:  

 Καηαγξαθή κε παξαηεξήζεηο πεδίνπ ηνπ βαζκνχ φριεζεο ηεο νξληζνπαλίδαο απφ ην 

ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ έξγνπ θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ πεξηνξηζκνχ ησλ 

νριήζεσλ. 

 Καηάξηηζε πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο ησλ βηνηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ησλ ζεκαληηθψλ 

εηδψλ παλίδαο ζηελ πεξηνρή κειέηεο αλ θξίλεηαη απαξαίηεην. 

 

Βηνηηθνί παξάκεηξνη, πνπ ζα πξέπεη λα θαηαγξαθνχλ γηα θάζε ζεκαληηθφ είδνο ηεο παλίδαο 

ελδεηθηηθά, είλαη: 

 Πιεζπζκφο εηδψλ, δεπγάξηα (π.ρ. γηα ηα ζπάληα αξπαθηηθά). 

 Αξηζκφο θσιεψλ γηα ηα πηελά θαη ζέζεηο θσιηάζκαηνο κεγαιφζσκσλ αξπαθηηθψλ. 

 Έθηαζε ελδηαηηήκαηνο θαη ζπζρέηηζεο κε ηε ζέζε ηνπ έξγνπ θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Πξνζδηνξηζκφο ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο ησλ ζεκαληηθψλ εηδψλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο. 

 Μεηαλαζηεπηηθφηεηα ησλ εηδψλ παλίδαο θαη νξληζνπαλίδα θ.ά. 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο φιεο παξαθνινχζεζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζα πξέπεη λα 

παξνπζηάδνληαη ζην θνξέα ηνπ έξγνπ κε ζθνπφ ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ή κε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

δξάζεσλ κείσζεο ησλ νριήζεσλ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο ηεο βηνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ησλ νξγαληζκψλ.  

 

Ο ρψξνο παξαθνινχζεζεο θαη θαηαγξαθήο ζα πξέπεη λα νξηζηεί ηνπιάρηζηνλ ζε κηα αθηίλα 

κεηαμχ 5 Κm πεξηκεηξηθά ηεο κνλάδαο. 

 

Ζ παξαθνινχζεζε ησλ δεηθηψλ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ε αληίζηνηρε αμηνιφγεζή ηνπο ζα 

πξέπεη λα εθπνλείηαη  απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο, πνπ ζα θιεζνχλ εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ απφ 

ην θνξέα ηνπ έξγνπ θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

1.  Πρόγραμμα παρακολούθηζης δεικηών ορνιθοπανίδας  

 

Περιγραθή: Απνηειεί δείθηε παξαθνινχζεζεο ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη αθνξά ζηα είδε νξληζνπαλίδαο ηνπ Παξαξηήκαηνο Η 

ηεο Οδεγίαο 2009/147/ΔΚ, θαζψο θαη ζηα απεηινχκελα είδε ηνπ Κφθθηλνπ Βηβιίνπ ηεο 

Διιάδαο, πνπ εληνπίδνληαη εληφο ηεο άκεζεο θαη επξχηεξεο πεξηνρήο κειέηεο ηνπ έξγνπ γηα ηηο 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ ελ ιφγσ δείθηε ζα αμηνπνηήζεη δεδνκέλα 

βάζεο, πνπ ζπιιέρζεθαλ βηβιηνγξαθηθά θαη αμηνινγήζεθαλ γηα ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο.  

 

ηότοι: Οη θχξηνη ζηφρνη παξαθνινχζεζεο ηνπ δείθηε είλαη:  

 Καηαγξαθή ελδερφκελσλ κεηαβνιψλ ζην κέγεζνο, ηελ ππθλφηεηα θαη ζην ξπζκφ 

δηέιεπζεο ησλ πιεζπζκψλ ζεκαληηθψλ εηδψλ νξληζνπαλίδαο ησλ ΠΔΠ απφ ηελ 
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θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, ζε ζρέζε κε ηα δεδνκέλα βάζεο ησλ κειεηψλ 

ΔΟΑ.  

 Αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ, ζε ζρέζε κε ηηο Ηθαλνπνηεηηθέο Σηκέο Αλαθνξάο θαη ηνπο 

ηφρνπο Γηαηήξεζεο γηα ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ζπλνιηθά, πνπ απνηππψλνληαη 

ζηελ 2ε θαη 3ε Δζληθή Έθζεζε Αλαθνξάο εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ.  

 

Μεθοδολογία: Ζ κεζνδνινγία παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ δείθηε πεξηιακβάλεη 

επηηφπηα νπηηθή παξαηήξεζε (line transects, point count, look-and-see, stopover counts, passage 

migration counts θ.ι.π.) κε ρξήζε εηδηθνχ εμνπιηζκνχ (θηάιηα, ηειεζθφπην, ζπζθεπέο 

θαιέζκαηνο). Σα δεδνκέλα ζα απνζεθεχνληαη ζε εηδηθά έληππα θαη ζηε ζπλέρεηα ςεθηαθά ζηελ 

αληίζηνηρε πεξηγξαθηθή θαη ρσξηθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ δείθηε, πνπ ζα ηεξείηαη κε επζχλε ηνπ 

θνξέα ηνπ έξγνπ. ηε ζπλέρεηα, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ εηδψλ 

παλίδαο πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ησλ αθφινπζσλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ 

ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ:  

 Μέγεζνο θαη ππθλφηεηα πιεζπζκνχ (θξηηήξην Β.α): Σν πνζνζηφ, πνπ εθθξάδεη ην 

κέγεζνο θαη ηελ ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ ησλ εηδψλ ζην ζχλνιφ ηνπο γηα ηελ πεξηνρή 

κειέηεο, ζε ζρέζε κε ηνπο πιεζπζκνχο πνπ απαληνχλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν.  

 Βαζκφο Γηαηήξεζεο (θξηηήξην Β.β): Ο βαζκφο δηαηήξεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

ελδηαηηεκάησλ, πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ παλίδαο ηεο πεξηνρήο 

κειέηεο.  

 Απνκφλσζε (θξηηήξην Β.γ): Σν θξηηήξην απηφ κπνξεί λα εξκελεπζεί σο ε θαηά 

πξνζέγγηζε κέηξεζε, ηφζν ηεο ζπλεηζθνξάο ζπγθεθξηκέλνπ πιεζπζκνχ ζηε γελεηηθή 

βηνπνηθηιφηεηα, φζν θαη ηνπ εππξφζβιεηνπ ηνπ ελ ιφγσ πιεζπζκνχ.  

 πλνιηθή Γηαηήξεζε (θξηηήξην Β.δ): Σν θξηηήξην αθνξά ζηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηεο 

πεξηνρήο, φζνλ αθνξά ζηε δηαηήξεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ.  

 

Οη εξγαζίεο πεδίνπ ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν ή ηξία έηε ηεο πεξηφδνπ 

αλαπαξαγσγήο, ψζηε λα εληνπηζηνχλ νπνηεζδήπνηε πηζαλέο επηπηψζεηο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη 

ηε θπζηθή δηαθχκαλζε ησλ πιεζπζκψλ κεηαμχ εηψλ θαη λα δηαθξηζνχλ νη βξαρππξφζεζκεο απφ 

ηηο καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο.  

 

Δάλ ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ ζεκαληηθφ πξφβιεκα κε δηαθχκαλζε κεηαμχ ησλ εηψλ, ηφηε ζε 

κεξηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα απαηηεζνχλ πξφζζεηεο έξεπλεο, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ 

πην καθξφρξνλεο επηπηψζεηο (π.ρ. επαλάιεςε ησλ θαηαγξαθψλ κεηά απφ 5 ή 10 ρξφληα).  

 

Σα παξαπάλσ δεδνκέλα ζα ζπγθξίλνληαη κε ηα δεδνκέλα βάζεο ησλ κειεηψλ ΔΟΑ θαη 

αθνινχζσο κε ηηο Ηθαλνπνηεηηθέο Σηκέο Αλαθνξάο (Favorable Reference Values) θαη ηνπο 

ηφρνπο Γηαηήξεζεο (Conservation Objectives) ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζπλνιηθά, πνπ 

απνηεινχλ θαη ηα ζηαζεξφηππα (standards) ηνπ δείθηε.  

 

ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ απνθιίζεηο απφ ηα παξαπάλσ ζηαζεξφηππα γηα ηηο 

πξνζηεηεπφκελεο πεξηνρέο, ζα ιακβάλνληαη θαηάιιεια πξφζζεηα κέηξα αληηκεηψπηζεο ή/θαη 

πξφιεςεο. 

 

11.5 ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 

Ζ θάζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο απνηειεί 

ηελ πην απνηειεζκαηηθή απφ πιεπξάο ρξφλνπ θαη θφπνπ θάζε αλάπηπμήο ηνπ. Ζ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ δπλαηνηήησλ θαη 

ππνζηεξηθηηθψλ κεραληζκψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο, πνπ ζα πηνζεηεζεί θαη ηελ 

πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ θαη ζθνπψλ ηεο. 
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ηελ παξνχζα πξφηαζε, ε εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο, πξνηείλεηαη λα πινπνηεζεί, κέζσ ηεο θαηάξηηζεο ησλ απαξαίηεησλ δηαδηθαζηψλ γηα 

ηελ αλάιεςε ησλ εμήο ελεξγεηψλ: 

 Καζνξηζκφ ησλ δνκψλ θαη επζπλψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Πεξηγξαθή ησλ ζεκάησλ εθπαίδεπζεο, επαηζζεηνπνίεζεο θαη ηθαλφηεηαο. 

 Καζνξηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο. 

 Σεθκεξίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. 

 Καζνξηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ ησλ εγγξάθσλ. 

 Καζνξηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ επηρεηξεζηαθνχ ειέγρνπ. 

 Πεξηγξαθή ηεο εηνηκφηεηαο θαη αληαπφθξηζεο ζε επείγνληα πεξηζηαηηθά. 

 

11.6 ΈΛΔΓΥΟΙ ΚΑΙ ΓΙΟΡΘΩΣΙΚΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ 

 

ηελ παξνχζα πξφηαζε, ε θάζε ηνπ ειέγρνπ θαη ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ ηνπ ΠΓΔ 

πξνηείλεηαη λα πινπνηεζεί κέζσ ηεο θαηάξηηζεο ησλ απαξαίηεησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αλάιεςε 

ησλ εμήο ελεξγεηψλ: 

 Παξαθνινχζεζε θαη κέηξεζε ησλ ηηζέκελσλ πξνγξακκάησλ – δηαδηθαζηψλ. 

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ ηνκέσλ κε ζπκκφξθσζεο θαη αλάιεςε δηνξζσηηθψλ θαη 

πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ – δξάζεσλ. 

 Αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ αξρεηνζέηεζεο. 

 Αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ επηζεψξεζεο ηνπ ΠΓΔ. 
 

11.7 ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ 

 

Ζ δηνίθεζε θαη ν θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεη ηε δηαξθή 

βειηίσζε, θαηαιιειφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ΠΓΔ θαη ζπλεπψο ηελ επίδνζή ηνπ, ζα 

πξέπεη λα αλαζθνπεί θαη λα αμηνινγεί ην ζχζηεκα ζε πξνθαζνξηζκέλα δηαζηήκαηα. Γηα ην ιφγν 

απηφ, πξνηείλεηαη λα αλαπηπρζεί δηαδηθαζία αλαζθφπεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ: 

 Απνηειέζκαηα επηζεσξήζεσλ. 

 Σν βαζκφ ζηνλ νπνίν έρνπλ ηθαλνπνηεζεί νη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί θαη ζηφρνη. 

 Σε ζπλερηδφκελε θαηαιιειφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ζε ζρέζε 

κε ηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο θαη πιεξνθνξίεο. 

 Σπρφλ επηθπιάμεηο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ (πξνζσπηθφ θιπ). 
 

Απαηηείηαη αλαζθφπεζε, θαηά δηαζηήκαηα, απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο ηνπ 

θνξέα ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλερηδφκελε θαηαιιειφηεηα, επάξθεηα 

θαη απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ, θαζψο θαη ε πηζαλή αλάγθε γηα αιιαγέο ζηελ πνιηηηθή, ζηνπο 

αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο θαη ζηα άιια ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, 

ζε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα ησλ επηζεσξήζεσλ, ηηο κεηαβνιέο ησλ ζπλζεθψλ θαη ηε 

δέζκεπζε γηα ζπλερή βειηίσζε. 
 

 

11.8 ΑΛΛΟΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΟΙ ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΙ  

ΣΟΥΟΙ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  

 

Γελ πξνβιέπνληαη άιινη καθξνπξφζεζκνη γεληθνί θαη εηδηθνί πεξηβαιινληηθνί ζηφρνη ζηα 

πιαίζηα ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ. 

 
 


